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Թ
ի

վ
 ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

ՆՊԱՏԱԿԸ/  

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿ

-ՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐՄԱ

Ն ՄԱՍԻՆ Պատասխա-

նատու 

Կատա-

րողներ 

1.  Նախաձեռնել 

համագործակցային ծրագրեր 

տարածաշրջանային բուհերի 

հետ և դրանցում ներգրավել 

հանրապետության առաջա-

տար գիտաշխատողներին: 

Համատեղ հետազո-

տական ծրագրերի 

թվի աճ: 

1. Համագործակցել տարբեր 

տարածաշրջանների բուհերի 

հետ 

 

Ա. 

Եգանյան 

 

01․09․21-

25․12․21 

Է. Ղարայան 

Հ. Վանյան 

Ս․Գալստյա

ն 

 

«Տավուշ»Հ

Կ 

ԱԿԲ 

Ֆակ., Ամբ. 

 

Առնվազն երեք 

համագործակցու-թյան 

ծրագիր 

տարածաշրջանի 

Բուհերի միջև 

 

2.  Նախաձեռնել տարածա-

շրջանի ձեռնարկությունների 

կարիքներին համապատաս-

խան և նրանց մասնակցու-

թյամբ հետազոտական և 

կրթական ծրագրեր:  

Ձեռնարկությունների 

մասնակցությամբ հե-

տազոտական և 

կրթական ծրագրերի 

թվի աճ: 

2. Համագործակցել տարածա-

շրջանի ձեռնարկությունների 

հետ: 

3. Իրականացնել հետազոտու-

թյուն ձեռնարկություններում 

պահանջվող մասնագիտու-

թյունների և ծրագրերի 

բացահայտման համար: 

4. Հետազոտության վերաբերյալ 

ներկայացնել հաշվետվություն: 

Ա. 

Եգանյան 

 

01․09․21-

25․12․21 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

 

 

«Տավուշ» 

ՀԿ 

ԱԿԲ 

Ֆակ., Ամբ. 

  

3.  Օժանդակել արտասահ-

մանյան գիտաժողովներին 

մասնաճյուղի աշխատողների 

մասնակցությանը: 

Միջազգային գիտա-

ժողովներին մասնա-

ճյուղի աշխատակից-

ների մասնակցության 

աճ 

1. Աջակցել «Տավուշ» գիտա-

հետազոտական կենտրոնին 

արտաքին համագործակցու-

թյուններ իրականացնելու 

համար: 

Ա. 

Եգանյան 

 

01․09․21-

25․12․21 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

 

Ֆակ., Ամբ. 

«Տավուշ»Հ

Կ 

ԱԿԲ 

Արտասահմանյան գի-

տաժողովների վերա-

բերյալ  իրազեկված 

աշխատակիցներ 

 

4.  Մշակել մարքեթինգային 

գործողությունների հայեցա-

կարգ և բազմազանեցնել գո-

վազդային նյութերը: 

 

Հաստատված մարքե-

թինգային գործողու-

թյունների հայեցա-

կարգ և գովազդային 

նյութի ավելացում 

 

1.Մշակել մարքեթինգային 

գործողությունների 

հայեցակարգ: 

2.Ապահովել գովազդային նյութի 

ավելացումը: 

Ա.Եգանյան 

 

01․10․2021 

-31․10․2021  

Ս․Գալստյա

ն 

Տնօրեն 

 
 

Հաստատված 

մարքեթինգային 

գործողությունների 

հայեցակարգ, 

Առկա և առցանց 

միջոցներով 

տարածված 
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գովազդային նյութեր 

5.  Մշակել ԵՊՀ ԻՄ-ի 

միջազգայնացման 

քաղաքականություն և 

գործունեության ծրագիր: 

Հաստատված 

միջազգային 

քաղաքանություն 

Մշակել ԵՊՀ ԻՄ-ի 

միջազգայնացման 

քաղաքականություն:  

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

30․11.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

ՈՒՄՎ 
 

Մշակված միջազ-

գային քաղաքա-

կանություն 

 

6.  Ընդլայնել հասարակության 

տարբեր խմբերի հետ հետա-

դարձ կապը և զարգացնել 

մշտադիտարկման համա-

կարգը: 

Հետադարձ կապի և 

մշտադիտարկման 

նոր գործիքներ 

Մշակել հետադարձ կապի և 

մշտադիտարկման նոր 

գործիքներ և մեխանիզմներ: 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

 

Տնօրեն 
 

Կազմակերպված  

թվով երեք կլոր 

սեղաններ 

 

7.  Ընդլայնել և զարգացնել 

մասնաճյուղի ներգրավումը 

տարածաշրջանային 

ծրագրերին ու նախաձեռնու-

թյուններին, բազմազանեցնել 

հանրությանը մատուցվող 

ծառայությունները: 

Սոցիալական նախա-

ձեռնությունների և 

մատուցվող ծառայու-

թյունների ավելացում 

Աջակցել սոցիալական 

նախաձեռնությունների և 

մատուցվող ծառայությունների 

ավելացմանը: 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

 

Տնօրեն 
 

Տարածաշրջանային 

մեկ ծրագրում  

ներգրավվածու թյուն 

 

8.  Բարձրացնել ներքին կոր-

պորատիվ հաղորդակցության 

արդյունավետությունը: 

Ստորաբաժանում-

ների միջև տեղեկա-

տվության տարած-

ման և հաղորդակց-

ման ակտիվացում 

Նպաստել ստորաբաժանում-

ների միջև տեղեկատվության 

տարածման և հաղորդակցման 

ակտիվացմանը: 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

 

Տնօրեն 
 

Ստորաբաժանում-

ների միջև 

կազմակերպված թվով 

չորս  հանդիպումներ  

 

9.  Զարգացնել ուսանողներին 

մատուցվող  խորհրդատվա-

կան ծառայությունները: 

 

Ուսանողներին 

մատուցվող  

խորհրդատվական 

բարելավված 

ծառայություններ 

1.Մշակել և ներկայացնել ուսա-

նողներին մատուցվող  

խորհրդատվական ծառայու-

թյունների իրականացման 

օրինակելի պլան։ 

2.Մշակել ուսանողներին մա-

տուցվող  խորհրդատվական ծա-

ռայությունների արդյունա-

վետության գնահատման 

մեխանիզմներ։ 

3.Ուսումնասիրել  և գնահա-տել 

ուսանողների բավարար-

վածությունը մատուցվող  

խորհրդատվական ծառայու-

թյուններից։ 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է.Ղարայան ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

Ֆակ․-ներ 
 

Կազմակերպված թվով 

5 Ոչ ֆորմալ 

դասընթացներ  
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10.  Բազմազանեցնել մարզամշա-

կութային ծրագրերը, զար-

գացնել ուսանողական ակում-

բային համակարգը՝ շեշտա-

դրելով ինտելեկտուալ, բնա-

պահպանական, երկրագիտա-

կան և հայրենաճանաչո-

ղական բնույթի միջոցառում-

ները: 

 

Ուսանողական 

ակումբների արդյու-

նավետ գործունեու-

թյուն,  բազմազանեց-

ված մարզամշակու-

թային ծրագրեր 

1.Աջակցել գործող ակումբնե-

րին՝ բովանդակալից և նպա-

տակային պլանավորել իրենց 

գործունեությունը։ 

2.Առաջարկել նոր ուսանողա-

կան ակումբների  ստեղծման 

նախագծեր։ 

3.Առաջարկել նոր գիտա և 

մարզամշակութային ծրագրեր, 

պլանավորել դրանց իրականա-

ցումը, հետևել դրանց 

իրականացմանը։ 

4.Ուսումնասիրել և գնահատել 

ուսանողական ակումբների և 

իրականացվող բազմազան 

մշակութային ծրագրերի 

արդյունավետությունը և մաս-

նակիցների բավարարվածու-

թյունը։ 

5.Ուսումնասիրել և գնահատել 

հանրության կարծիքը իրակա-

նացվող միջոցառումների 

վերաբերյալ։ 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

 

Ֆակ․-ներ 

Արտակար

գ 

իրավիճակ

ների, 

մարմնակր

թության և 

սպորտի 

ամբիոն 

ՈՒԽ, 

ՈՒԳԸ 

Տարածրջանային 

բնույթի 

կազմակերպված  

միջոցառումներ,  

Ձևավորված 

ուսանողական 

ակումբներ 

 

 

11.  Նպաստել ուսանողների 

ձեռներեցության հմտություն-

ների զարգացմանն ուղղված 

ծառայությունների կայաց-

մանը: 

Ձեռներեցության զար-

գացման կայացած 

կենտրոն 

 

1.Հանդիպել  արտաքին շահա-

կիցների հետ՝ մասնաճյուղում 

բիզնես կենտրոնների ստեղծ-

ման գործընթացին աջակցելու 

առաջարկություններով։ 

2.Կազմակերպել հանդիպում-

քննարկումներ ուսանողների 

հետ ձեռներեցության հմտու-

թյունների լուսաբանման և 

բիզնես կենտրոնների գործու-

նեության իրականացման 

վերաբերյալ։ 

3.Ուսանողներին ներգրավել 

բիզնես կենտրոնների կայաց-

ման և գործունեության պլանա-

վորման գործընթացում։ 

4.Ուսումնասիրել և գնահատել 

բիզնես կենտրոնների գործու-

նեության արդյունավետու-

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

 

 

ՈՒՄՎ 

Ֆակուլտե

տներ 
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թյունը։ 

12.  Ապահովել շրջանա-

վարտների հետ մասնաճյուղի 

և առանձին ֆակուլտետների 

շարունակական կապը և 

խթանել շրջանավարտների 

կողմից Մասնաճյուղին 

տարաբնույթ աջակցության 

նախաձեռնությունները: 

Շրջանավարտների 

կողմից աջակցություն 

և նվիրատվություններ 

1.Կազմակերպել նպատակային 

հանդիպումներ մասնաճյուղի 

շրջանավարտների և արտաքին 

շահակիցների հետ։  

2. Ուղղորդել շրջանավարտ-

ներին և այլ արտաքին շահա-

կիցներին իրենց նախաձեռ-

նություններում՝ համագործա-

կցելով նրանց հետ։ 

3. Մշակել  նրանց կողմից 

մասնաճյուղին ֆինանսական, 

նյութական և այլ բնույթի 

աջակցության նախաձեռնութ-

յունների խրախուսման 

մեխանիզմներ։ 

4. Կազմակերպել նախաձեռնող 

շրջանավարտների և շահառու-

ներիր խրախուսման 

հանդիպում-միջոցառումներ։ 

5. Վերլուծել և գնահատել այդ  

աջակցությունների արդյունա-

վետությունը։ 

Ա.Եգանյան 

1․01․09․20

21- 

30․11․2021 

2․01․09.202

1-

25․12.2021 

 

Է.Ղարայան 

 

Տնօրեն 

ՈՒՄՎ 

ՄԿՈԱԲ 

Ֆակուլտե

տներ 

Կազմակերպված 

երկու հանդիպում՝ 

շրջանավարտների 

մասնակցությամբ, 

Շրջանավարտների 

կողմից 

իրականացված 

նվիրատվություններ  

 

13.  Կազմակերպել ուսանողական 

կազմակերպությունների ինս-

տիտուցիոնալ զարգացմանը 

նպաստող և ուսանողների 

առաջնորդությանն աջակցող 

ուսուցողականդասընթացներ: 

Ուսանողների համար 

առաջնորդության 

ուսուցողական դաս-

ընթացների 

համակարգ: 

1. Իրականացնել համապա-

տասխան դասընթացներ: 

2. Ապահովել ուսանողների 

ակտիվ մասնակցությունը: 

3. Ներկայացնել 

հաշվետվություն։ 

Ա. 

Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

Ֆակ․-եր 

ԱԿԲ 

ՈՒԽ,  

ՈՒԳԸ 

Ուսանողների 

ունակությունների 

զարգացման ուղղված 

2-3 կազմակերպված 

դասընթաց  

 

14.  Մասնակցել ամենամյա 

կրթական էքսպոներին և 

նմանատիպ 

միջոցառումներին 

Համապատասխան 

տեղեկատվություն և 

նյութեր 

1.Մշակել ամենամյա կրթական  

միջոցառումներին մասնակցելու 

պլան: 

2.Ապահովել համապատաս-

խան տեղեկատվության և 

նյութերի առկայությունը: 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

ՈՒՄՎ 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

ՈՒՄՎ Մեկ կրթական էքսպոի 

մասնակցություն 

 

15.  Ակտիվացնել մասնաճյուղի 

մասնակցությունը կրթական 

և գիտահետազոտական դրա-

մաշնորհային ծրագրերին: 

Պետական և միջազ-

գային 

դրամաշնորհներից 

ակնկալվող 

դրամական հոսքերի 

աճ 

Նպաստել կրթական և գիտա-

հետազոտական դրամաշնոր-

հային ծրագրերում մասնաճյու-

ղի մասնակցությանը՝ համա-

գործակցելով պետական և 

միջազգային կազմակերպու-

թյունների հետ: 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան  

ԳԽ 

Գիտական 

քարտուղա

ր 

ՈՒՄՎ 

պետ 

Ամբիոննե

Մեկ դրամաշնորհային 

ծրագրի 

մասնակցություն 
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րի 

վարիչներ 

16.  Ապահովել շրջանավարտնե-

րի և այլ շահակիցների հետ 

մասնաճյուղի և նրա առան-

ձին  ստորաբաժանումների 

շարունակական կապը՝ խրա-

խուսելով նրանց կողմից 

մասնաճյուղին ֆինանսական, 

նյութական և այլ բնույթի ա-

ջակցության նախաձեռնութ-

յունները: 

Շրջանավարտներից և 

այլ շահակիցներից 

ստացվող 

ֆինանսական 

հոսքերի աճ 

1. Ապահովել շրջանավարտ-

ների և շահակիցների հետ 

հետադարձ կապը: 

2. Անհրաժեշտության դեպքում 

կազմակերպել հանդիպումներ 

շրջանավարտների և 

շահակիցների հետ: 

3. Շրջանավարտներին և 

շահակիցներին իրազեկել 

մասնաճյուղի կարիքների և 

ֆինանսավորում պահանջող 

ծրագրերի վերաբերյալ: 

Ա. 

Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան Տնօրեն 

ԱԿԲ 

Ֆակ․-եր 

Հաշվապ․ 

ՈՒԽ, 

ՈՒԳԸ 

Շրջանավարտների 

միության ստեղծում, 

Մասնաճյուղի 

կարիքների և 

ֆինանսավորում 

պահանջող ծրագրերի 

վերաբերյալ 

իրազեկված 

շրջանավարտներ և 

շահակիցներ  

 

17.  Ուսումնասիրել մասնաճյուղի 

բիզնես հնարավորություն-

ները, մշակել ու կենսագործել 

տարաբնույթ բիզնես 

ծրագրեր: 

Բազմազանեցված 

ֆինանսական մուտ-

քեր: 

1. Աջակցել մասնաճյուղում 

բիզնես ծրագրերի մշակմանը: 

2. Աջակցել ծրագրերի 

իրականացմանը: 

3. Ապահովել արտաքին 

համագործակցությունը 

4. Ուսումնասիրել և վերլուծել 

մասնաճյուղի բիզնես 

հնարավորությունները։ 

Ա. 

Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան 

Տնօրեն 

Հաշվապ․ 

ԱԿԲ 

Ֆակ․-ներ 

Մասնաճյուղի բիզնես 

հնարավորությունների 

վերաբերյալ զեկույց 

 

18.  Քայլեր ձեռնարկել ԵՊՀ-ի 

մասնակցությամբ  միջազգային 

ծրագրերում մասնաճյուղի  

ներգրավման համար: 

Մասնակցություն 

առնվազն 1 ծրագրում 

Սերտ համագործակցել  ԵՊՀ-ի հետ՝ 

միջազգային առնվազն 1 ծրագրում 

մասնաճյուղին  

ներգրավելու համար: 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան  

ՄԿՈԱԲ Մասնակցություն 

առնվազն 1 ծրագրում 

Համարժեք ինֆորմա-

ցիայի տարածում և 

աջակցում մասնաճյու-

ղի միջազգային 

ծրագրերում 

ներգրավվածության 

ուղղությամբ 

 

19.  Աշխատողների և 

սովորողների շրջանում 

բարձրացնել ակադեմիական 

շարժունության ծրագրերի 

մասին իրազեկվածությունը: 

Ակադեմիական շար-

ժունության ծրագրերի 

մեջ ներգրավված 

ուսանողների և 

դասախոսների թվի 

ավելացում 

Բարձրացնել աշխատողների և 

սովորողների շրջանում  ակա-

դեմիական շարժունության 

ծրագրերի մասին իրազեկ-

վածության մակարդակը: 

Ա.Եգանյան 

01․09.2021-

25․12.2021 

 

Է. Ղարայան 

Ս․Գալստյա

ն 

Հ.Վանյան  

 Համապատասխան 

ծրագրերի իրազեկման 

վերաբերյալ 

հայտարարություններ 

կայքում  

 

 

 Բաժնի վարիչ   /  Ա․Եգանյան    / 

 


